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พระราชบัญญัติเงนิทดแทน พ.ศ. 25371 

บทน า 
 
 
1. แนวคิดและเจตนารมณ์ของของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 หรือ กฎหมายเงินทดแทน เป็นกฎหมายเก่ียวกับ
สวสัดิการแรงงานท่ีมีแนวในการให้ความช่วยเหลือลกูจ้างท่ี ประสบอนัตราย เจ็บป่วย หรือเสยีชีวิต 
อันเน่ืองมาจากการท างานฯ ให้กับนายจ้าง โดยก าหนดให้มีการจัดตัง้กองทุนท่ีเรียกว่า “กองทุน
เงินทดแทน” เพื่อด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว โดยเงินสว่นใหญ่ในกองทุนฯ จะมาจากการจ่ายเงิน
เข้ากองทุนฯ ของนายจ้างเป็นหลกั เหตุผลเน่ืองจากการท่ีกฎหมายเงินทดแทนก าหนดให้นายจ้าง
จะต้องมีความรับผิดชอบตอ่ลกูจ้างในกรณีดงักลา่ว อาจไม่เป็นจริงในทางปฏิบติัเพราะเม่ือถึงเวลา
นายจ้างจะต้องรับผิดชอบ นายจ้างอาจจะอ้างว่าตนไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบต่อลูกจ้าง 
ด้วยเหตุนีก้ารบริหารจดัการในรูปแบบของการจดัตัง้กองทนุเงินทดแทนท่ีให้นายจ้างแตล่ะรายจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอัตราท่ีกฎหมายฯ ก าหนด และในกรณีท่ีลูกจ้างประสบเหตุ ตาม
กฎหมายฯ ดงักลา่ว นายจ้างของลกูจ้างรายนัน้ก็สามารถท่ีจะเบิกเงินจากกองทุนฯ เพื่อน าไปให้
ความช่วยเหลือต่อลูกจ้างของตนได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายฯ ก าหนด ด้วยเหตุนีก้ารบริหาร
กฎหมายฯ ในรูปแบบของการจดัตัง้กองทุนฯ ก็เป็นสิ่งท่ีจะท าให้หลกัการตามกฎหมายฯ ดงักลา่ว
เป็นจริงได้ในทางปฏิบติัเปรียบเสมือนนายจ้างเป็นผู้ซือ้ประกนัให้กบัลกูจ้าง โดยการจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทนุเงินทดแทนท่ีมีรัฐเป็นผู้ดแูลบริหารจดัการ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อท่ีจะลกูจ้างซึง่เป็นก าลงั
แรงงานของประเทศได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้แรงงานใน
ภาพรวมของประเทศ 
 
 
 
 

                                                             
1 กฎหมายฉบบันีป้ระกาศใช้เมือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยให้ยกเลกิ 2 (6) และข้อ 9 แห่งประกาศของ
คณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 และข้อ 3 และ ข้อ 10 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบั
ท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2533 
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2. ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมาย 
ตามหลกัทั่วไปกฎหมายเงินทดแทนจะบังคับใช้กับนายจ้างและลูกจ้างท่ีเป็นการจ้างงาน

ของเอกชนทุกกรณี ไม่ว่านายจ้างนัน้จะประกอบกิจการประเภทใด หรือมีลกูจ้างจ านวนเท่าใดก็
ตาม แตก่ฎหมายเงินทดแทนจะไม่ใช้บงัคบักบั 

1. ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภูมิภาค และราชการสว่นท้องถ่ิน เฉพาะข้าราชการ หรือ
ลกูจ้างประจ า 

2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยพนกังานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
3. รัฐบาลตา่งประเทศหรือองค์การระหวา่งประเทศ ส าหรับลกูจ้างท่ีไม่ได้เป็นการจ้างงานใน

ประเทศ 
4. นายจ้างซึง่ด าเนินกิจการท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อแสวงหาก าไรในทางเศรษฐกิจ 
5. นายจ้างอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
3. สาระส าคัญโดยสรุปของกฎหมาย 

3.1 การก าหนดให้นายจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในกรณีท่ีลูกจ้างประสบเหตุตามท่ี
กฎหมายเงินทดแทนก าหนด ซึง่ได้แก่กรณีตอ่ไปนี ้ 

1. ประสบอันตราย แก่กาย แก่จิตใจ หรือถึงแก่ความตาย เน่ืองจากการท างานหรือ
ปอ้งกนัรักษาประโยชน์ให้แก่ นายจ้าง หรือตามค าสัง่ของนายจ้าง 

2. เจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรค ซึ่งเกิดขึน้ตามลกัษณะหรือสภาพของงานหรือ
เน่ืองจากการท างาน 

3. สญูหายไประหวา่งการท างาน หรือปฏิบติัตามค าสัง่ของนายจ้าง (ซึง่มีเหตอุนัควรเช่ือ
วา่ลกูจ้างถึงแก่ความตาย)  

โดยเหตดุงักลา่วนัน้จะต้องเป็นสาเหตุท่ีเน่ืองมาจากการท างาน เหตผุลเน่ืองเม่ือลกูจ้างเป็น
ผู้ท างานให้กับนายจ้าง แล้วประสบเหตุดงักลา่ว นายจ้างก็ควรท่ีจะมีหน้าท่ีเข้ามาดูแลช่วยเหลือ
ลกูจ้าง 

3.2 การก าหนดให้มีการจัดตัง้ “กองทุนเงินทดแทน” ท่ีนายจ้างมีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทนุฯ และสามารถเบิกเงินในกองทนุดงักลา่วเพื่อน ามาช่วยเหลอืลกูจ้างท่ีประสบเหตตุามท่ี
กฎหมายเงินทดแทนก าหนด  
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4. โครงสร้างของกฎหมาย 
กฎหมายเงินทดแทน หรือพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติทัง้สิน้ 70 

มาตรา แบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

 ช่ือกฎหมาย ขอบเขตการบงัคบัใช้ นิยามศพัท์ ผู้ รักษาการตามกฎหมาย 
(มาตรา  1 - มาตรา 6) 

 หมวด 1 บททัว่ไป 
(มาตรา 7 - มาตรา 12) 

 หมวด 2 เงินทดแทน 
(มาตรา 13 - มาตรา 25) 

 หมวด 3 กองทนุเงินทดแทน 
(มาตรา 26 - มาตรา 30) 

 หมวด 4 คณะกรรมการกองทนุเงินทดแทน และคณะกรรมการแพทย์ 
(มาตรา 31 - มาตรา 43) 

 หมวด 5 เงินสมทบ 
(มาตรา 44 - มาตรา 47) 

 หมวด 6 การยื่นค าร้อง การพิจารณาค าร้องและการอุทธรณ์ 
(มาตรา 48 - มาตรา 56) 

 หมวด 7 พนกังานเจ้าหน้าท่ี 
(มาตรา 57 - มาตรา 60) 

 หมวด 8 การสง่หนงัสอื 
(มาตรา 61)  

 หมวด 9 การก าหนดโทษ 
(มาตรา 62 - มาตรา 66) 

 บทเฉพาะกาล 
(มาตรา 67 - มาตรา 70) 
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หมวด 1 
บททั่วไป  

 
 

1. ก าหนดให้กฎหมายเงนิทดแทนเป็นมาตรฐานขัน้ต ่า 
 

มาตรา 7 การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตน้ีิไม่เป็นการตัด
สิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอ่ืน 
 
2. การให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในการด าเนินคดีเก่ียวกับเงนิทดแทนโดยรัฐ 

มาตรา 8 ให้กระทรวงแรงงาน* มีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒไิม่ต า่กว่าปริญญา
ตรีทางนิติศาสตร์เพ่ือมีอ านาจฟ้องคดีและแก้ต่างคดีเก่ียวกับเงนิทดแทนตามพระราชบัญญัติน้ีให้แก่
ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 

ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ที่ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
ตามวรรคหน่ึงย่ืนค าขอต่อส านักงานตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

 
เพื่อให้กฎหมายเงินทดแทน สามารถคุ้มครองลกูจ้างได้อย่างแท้จริงจึงมีการก าหนดการให้

ความช่วยเหลอืลกูจ้างในการด าเนินคดีเก่ียวกบัเงินทดแทนโดยรัฐ โดยกฎหมายฯ ก าหนดวา่การท่ี
ลูกจ้างได้รับสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายอ่ืนก็จะไม่เป็นการตัดสิทธิของลูกจ้างตามท่ีกฎหมายเงิน
ทดแทนก าหนดไว้ 
 
3. บุริมสิทธิของเงนิทดแทน 

มาตรา 9 หน้ีที่เกิดจากการไม่ช าระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติน้ี 
ให้ลูกจ้างหรือส านักงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้าง ซึ่งเป็นลูกหน้ีในล าดับเดียวกับ
บุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเงินทดแทน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายฯ จึง

ก าหนดให้หนีข้องนายจ้างท่ีเกิดจากการท่ีนายจ้างไม่ช าระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม
ตามท่ีกฎหมายฯ ก าหนดจะมีบุริมสทิธิของหนีด้งักลา่วในล าดบัเก่ียวกบัคา่ภาษีอากร. 
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4. ความรับผิดในเงนิทดแทนของผู้รับเหมาช่วง และผู้ประกอบกิจการที่ได้
ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง 

 

มาตรา 10 ในกรณีที่นายจ้างซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงไม่จ่ายเงนิทดแทน เงินสมทบหรือเงนิเพิ่มให้
ผู้รับเหมาช่วงในล าดับถัดขึ้นไปหากมีตลอดสายจนถึงผู้รับเหมาช้ันต้นซึ่งมิใช่นายจ้างร่วมรับผิดกับ
ผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในการจ่ายเงนิทดแทน เงนิสมทบ หรือเงนิเพิ่ม 

ให้ผู้รับเหมาช้ันต้นหรือผู้รับเหมาช่วงซึ่งมิใช่นายจ้างที่ได้จ่ายเงินทดแทน เงินสมทบหรือเงิน
เพิ่ม มีสิทธิไล่เบ้ียเอาแก่นายจ้างและบรรดาผู้รับเหมาช่วงอ่ืนหากมีตลอดสายในเงินทดแทน เงิน
สมทบ หรือเงนิเพิ่ม ที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือส านักงาน 

 
จากกฎหมายเงินทดแทน ดงักลา่วสามารถสรุปได้ดงันีคื้อ กรณีนายจ้างซึง่เป็นผู้ รับเหมาช่วง

ไม่จ่ายเงินทดแทน เงินสบทบ หรือเงินเพิ่ม ตามท่ีกฎหมายฯ  ก าหนดส าหรับลกูจ้างของตน กฎ
หมายฯ ก าหนดให้ผู้ รับเหมาช่วงในล าดบัถัดขึน้ไป หากมีตลอดสายจนถึงผู้ รับเหมาชัน้ต้น ซึ่งมิใช่
นายจ้าง ต้องมาร่วมรับผิดกบัผู้ รับเหมาช่วง ซึง่เป็นนายจ้างในการจ่ายเงินดงักลา่ว  

 
มาตรา 112 ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวธีิเหมาค่าแรงโดยมอบให้บุคคลหน่ึงบุคคล

ใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหน่ึง หรือ
มอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานโดย
การท างานน้ันเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจซึ่งกระท าในสถานประกอบการ หรือ
สถานที่ท างานของผู้ประกอบกิจการ และเคร่ืองมือที่ส าคัญส าหรับใช้ท างานน้ันผู้ประกอบกิจการเป็น 
ผู้จัดหา กรณี เช่นว่าน้ี ผู้ประกอบกิจการย่อมอยู่ในฐานะนายจ้างซึ่ งมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตน้ีิ 

ในกรณีที่ผู้ รับเหมาค่าแรงงานตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ย่ืนแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อ
ส านักงานตามมาตรา 44 ในฐานะนายจ้าง ให้ผู้รับเหมาค่าแรงมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
เช่นเดียวกับนายจ้าง ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ผู้ประกอบกิจการหลุดพ้นจากความรับผิดในหน้ีเงนิสมทบและ
เงนิเพิ่มเพียงเท่าที่ผู้รับเหมาค่าแรงได้น าส่งส านักงาน 

 
จากกฎหมายเงินทดแทน ดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนีคื้อ กรณีผู้ประกอบกิจการได้

ว่าจ้างโดยวิธีเหมาค่าแรง (ในงานท่ีเป็นสว่นใดสว่นหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของ ผู้ประกอบกิจการ) ถ้าผู้ รับเหมาค่าแรงดงักลา่วไม่จ่ายเงินทดแทน เงินสบทบ หรือ
เงินเพิ่ม ตามท่ีกฎหมายเงินทดแทนก าหนด ส าหรับกรณีการจ้างลูกจ้างของตน กฎหมายฯ 
ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการท่ีได้คา่จ้างโดยวิธีเหมาคา่แรงจะต้องร่วมรับผิดในเงินดงักลา่วด้วย 

                                                             
2 มาตรา 11 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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หมวด 2 
เงนิทดแทน  

 
 
เนือ้หาโดยสรุปในสว่นนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับการก าหนดให้นายจ้างมีหน้าท่ีจ่ายเงินทดแทน

ให้กบัลกูจ้างในกรณีต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดฯ  โดยเม่ือนายจ้างได้จ่ายเงินทดแทนดงักลา่ว
ไปแล้ว นายจ้างสามารถท่ีจะเบิกเงินดังกล่าวได้จากกองทุนเงินทดแทนตามอัตราท่ีกฎหมายฯ    
ก าหนโดยมีเนือ้หาดงันี ้
 
1. ก าหนดหน้าที่ของนายจ้างต่อลูกจ้าง 

มาตรา 13  เม่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการ
รักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยน้ัน และให้นายจ้างจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข และอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง3 

ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามวรรคหน่ึงโดยไม่ชักช้าเม่ือฝ่ายลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบ 
มาตรา 154 กรณีที่ลูกจ้างจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานภายหลังการ

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของลูกจ้างเท่าที่จ่าย
จริงตามความจ าเป็น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 165 เม่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหายให้นายจ้าง
จ่ายค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 17 ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยจนถึงแก่ความตายโดยไม่มีผู้จัดการศพ 
ให้นายจ้างจัดการศพของลูกจ้างไปพลางก่อนจนกว่าผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 จะมาขอเป็นผู้จัดการศพ 
แต่นายจ้างจะใช้ค่าท าศพเกินหน่ึงในสามของค่าท าศพตามมาตรา 16 ไม่ได้ ถ้าลูกจ้างถึงแก่ความตาย
ครบเจด็สิบสองช่ัวโมง แล้วยังไม่มีผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 มาขอเป็นผู้จัดการศพให้นายจ้างจัดการศพ
น้ันตามประเพณีทางศาสนาของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายหรือตามประเพณีแห่งท้องถิ่นโดยค านึงถึง
ฐานะทางสังคมของลูกจ้าง ในการน้ีให้นายจ้างใช้ค่าท าศพส่วนที่เหลือได้ 

มาตรา 186 เม่ือลูกจ้างประสบอันตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็น
รายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แล้วแต่กรณี ดังต่อไปน้ี 

                                                             
3 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
4 มาตรา 15 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตทิดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
5 มาตรา 16 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตทิดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
6 มาตรา 18 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตทิดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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(1) ร้อยละเจด็สิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้ไม่ว่าลูกจ้างจะ
สูญเสียอวัยวะตาม (2) ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจ่ายต้ังแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้ไปจน
ตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถท างานได้ แต่ต้องไม่เกินหน่ึงปี 

(2) ร้อยละเจ็ดสอบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียสมรรถภาพในการ
ท างานของร่างกาย โดยจ่ายตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด แต่
ต้องไม่เกินสิบปี 

(3) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพโดยจ่ายตามประเภท
ของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

(4) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย มี
ก าหนดสิบปี 

ค าว่า “ทุพพลภาพ” ตามมาตราน้ี หมายความว่า การที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนท าให้ความสามารถใน
การท างานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการแพทย์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าจ้างรายเดือนให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานประกาศ
ก าหนด 

ค่าทดแทนตามวรรคหน่ึงต้องไม่น้อยกว่าค่าทดแทนรายเดือนต า่สุด และไม่มากกว่าค่าทดแทน
รายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 

มาตรา 197 ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา 18 (2) หรือ (3) และต่อมาลูกจ้างได้ถึง
แก่ความตายในขณะที่ยังรับค่าทดแทนไม่ครบระยะเวลาตามสิทธิดังกล่าว ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทน
ให้แก่ผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลาตามสิทธิ ทั้งน้ี ระยะเวลาการจ่ายค่า
ทดแทนรวมกันต้องไม่เกินสิบปี 

 
จากหลกักฎหมายเงินทดแทน  ข้างต้นสามารถสรุปหน้าท่ีของนายจ้างท่ีมีต่อลกูจ้างตาม

กฎหมายฯ ได้ดงันี ้
1. หน้าท่ีจัดให้ลกูจ้างท่ีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานฯ ให้กับนายจ้าง 

ให้ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม โดยนายจ้างต้องเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่ายตาม
อตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวง. 

2. หน้าท่ีในการจ่ายค่าฟืน้ฟูสมรรถภาพในการท างานให้กบัลกูจ้างในกรณีท่ีลกูจ้างประสบ
อนัตราย หรือเจ็บป่วย เน่ืองจากการท างานฯ ให้กบันายจ้าง 

3. หน้าท่ีจ่ายค่าท าศพให้กับผู้จัดการศพของลกูจ้าง ในกรณีท่ีลกูจ้างประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงและในกรณีท่ีใน

                                                             
7 มาตรา 19 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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ขณะนัน้ไม่มีหรือในกรณีท่ีไม่มีบุคคลท่ีกฎหมายเงินทดแทน ก าหนด  นายจ้างต้องมีหน้าท่ีจัดการ
งานศพของลกูจ้าง  

4. ก าหนดอตัราการจ่ายคา่ทดแทนรายเดือนโดยสรุปท่ีนายจ้างต้องจ่ายให้กบัลกูจ้าง หรือ
บุคคลท่ีกฎหมายฯ ก าหนดเม่ือลกูจ้างประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย หรือสญูหาย 
 
2. ก าหนดโรคที่เกิดขึน้ตามลักษณะ หรือสภาพของงาน  

มาตรา 14 ให้กระทรวงแรงงาน* ประกาศก าหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึน้ตามลักษณะหรือสภาพ
ของงานหรือเน่ืองจากการท างาน 

 
3. ก าหนดบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงนิทดแทน กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย 

มาตรา 20 เม่ือลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายให้บุคคล
ดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงนิทดแทนจากนายจ้าง 

(1) บดิามารดา 
(2) สามีหรือภรรยา 
(3)8 บุตรมีอายุต ่ากว่าสิบแปดปี ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี 
(3/1)9 บุตรมีอายุต้ังแต่สิบแปดปีขึ้นไปที่อยู่ระหว่างการศกึษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรีให้มี

สิทธิได้รับเงนิทดแทนจนกว่าจะจบการศกึษาในระดับปริญญาตรี 
(4) บุตรมีอายุต้ังแต่สิบแปดปีและทุพพลภาพหรือจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบซึ่งอยู่ในอุปการะ

ของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 
ให้บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือวันที่เกิด

เหตุสูญหายมีสิทธิได้รับเงนิทดแทนนับแต่วันคลอด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิตามวรรคหน่ึง ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของ

ลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย แต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าว จะต้องได้รับความ
เดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหาย 

 

มาตรา 21 ให้ผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ได้รับส่วนแบ่งในเงนิทดแทนเท่ากัน 
ในกรณีที่สิทธิได้รับเงินทดแทนส้ินสุดลงเพราะผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ผู้หน่ึงผู้ใดถึงแก่ความ

ตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหม่หรือมิได้สมรสใหม่แต่มีพฤตกิารณ์แสดงให้เหน็ได้ว่าอยู่กินฉันสามี
หรือภรรยากับหญิงหรือชายอ่ืน หรือบุตรไม่มีลักษณะตามมาตรา 20(3) หรือ (4) อีกต่อไปให้น าส่วน
แบ่งของผู้หมดสิทธิเพราะเหตุหน่ึงเหตุใดดังกล่าวไปเฉล่ียให้แก่ผู้มีสิทธิอ่ืนต่อไป 

มาตรา 23 ห้ามมิให้นายจ้างหักเงินทดแทนเพ่ือการใด ๆ และเงินทดแทนไม่อยุ่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดี 

                                                             
8 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง (3) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
9 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง (3/1) เพิม่โดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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4. ก าหนดข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายเงนิทดแทนให้กับลูกจ้าง 
มาตรา 22 นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง

เพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
(1) ลูกจ้างเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพตดิอ่ืนจนไม่สามารถครองสตไิด้ 
(2) ลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อ่ืนท าให้ตนประสบอันตราย 

 
5. สิทธิของนายจ้างในการเบกิเงนิจากกองทนุเงนิทดแทน 

มาตรา 25 การจ่ายเงนิทดแทนตามหมวดน้ี ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ 
ให้ส านักงานจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แทนนายจ้างน้ัน แต่ถ้านายจ้างได้
ทดรองจ่ายเงนิทดแทนให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิน้ันไปก่อน และเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าวนิิจฉัย
ว่าลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงนิทดแทน ให้นายจ้างขอรับเงนิทดแทนที่ได้ ทดรองจ่ายไป
คืนจากส านักงานได้ตามระเบียบที่เลขาธิการก าหนด 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบ และได้ทดรองจ่ายเงินทดแทนแก่
ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ไปก่อน ถ้าลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิน้ันมีสิทธิได้รับเงนิทดแทนตามค าส่ัง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 50 หรือค าส่ังใหม่ตามมาตรา 51 นายจ้างมีสิทธิน าเงนิทดแทนที่ได้
จ่ายให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิดังกล่าวไปน้ันมาหักจากจ านวนเงินทดแทนตามค าส่ังของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ไม่เกินจ านวนเงนิทดแทนตามประเภทที่ก าหนดไว้ในค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  
แม้ว่ากฎหมายเงินทดแทน จะก าหนดหน้าท่ีของนายจ้างในการจ่ายเงินทดแทนต่อลกูจ้าง 

เม่ือมีเหตุต่อลกูจ้างตามท่ีกฎหมายฯ ก าหนด แต่เน่ืองจากกฎหมายเงินทดแทนเป็นการบริหาร
กฎหมายบนแนวคิดของการประกันโดยการจัดตัง้กองทุนท่ีก าหนดหน้าท่ีให้นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงิน
เข้ากองทนุด้วยเหตนีุ ้กฎหมายจึงก าหนดให้นายจ้างสามารถท่ีจะมาเบิกคา่ใช้จ่ายในเงินทดแทนท่ี
นายจ้างได้จ่ายไปจากกองทนุเงินทดแทนได้ 
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หมวด 3 
กองทุนเงนิทดแทน 

 
 
การจัดตัง้กองทนุเงนิทดแทน 

มาตรา 26 ให้มีกองทุนเงินทดแทนในส านักงานประกันสังคมเพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนแก่
ลูกจ้างแทนนายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงนิสมทบตามมาตรา 44 และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 43 

ให้กองทุนเงินทดแทนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 
2515 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 
16 มีนาคม พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัตน้ีิ 

มาตรา 27 กองทุนประกอบด้วย 
(1) เงนิกองทุนเงนิทดแทนตามมาตรา 26 วรรคสอง 
(2) เงนิสมทบ 
(3) ผลประโยชน์ของกองทุนตามมาตรา 29 
(4) เงนิเพิ่มตามมาตรา 46 
(5) เงนิที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 47 
(6) เงนิค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 66 
(7) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้หรือเงนิอุดหนุน 
(8) รายได้อ่ืน 
(9) ดอกผลของกองทุน 

 
เน่ืองจากกฎหมายเงินทดแทนเป็นกฎหมายท่ีมีแนวคิดเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข โดยการมีการ

จัดตัง้และเก็บเงินเข้ากองทุนฯ จากบุคคลท่ีกฎหมายฯ ก าหนดให้มีหน้าท่ี ซึ่งในท่ีนีก็้คือนายจ้าง 
ด้วยเหตุนีก้ฎหมายฯ จึงก าหนดให้มีการจัดตัง้กองทุนเงินทดแทน โดยมีท่ีมาของเงินตามท่ี
กฎหมายฯก าหนด  
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หมวด 4 
คณะกรรมการกองทุนเงนิทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์ 

 
 
1. คณะกรรมการกองทนุเงนิทดแทน 

มาตรา 31 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน” 
ประกอบด้วยเลขาธิการส านักงานประกันสังคมเป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหกคน
กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นกรรมการและ
ผู้แทนส านักงานประกันสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ 

การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒติามวรรคหน่ึง ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญในทางแพทย์
ศาสตร์ นิตศิาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง ประกันสังคม หรือประกันภัย 

การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหน่ึง ให้ใช้วธีิสรรหาโดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนด โดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ10 

เลขาธิการจะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้11 
มาตรา 32 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) เสนอความเหน็ต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการบริหารกองทุนและการจ่ายเงนิทดแทน 
(2) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ เพ่ือ

ด าเนินการตามพระราชบัญญัตน้ีิ 
(3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน* เก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และ

การเก็บรักษาเงนิกองทุน 
(4) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน* เก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน์ของ

กองทุน 
(5) พิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 52 
(6) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ส านักงานประกันสังคมในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตน้ีิ 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการปฏบัิตหิน้าที่ตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ส านักงานประกันสังคมเป็น

ผู้ปฏบัิตกิ็ได้ 

 
กลา่วโดยสรุปได้วา่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัคือ ก าหนด

แนวทางและนโยบายในการบริหารจดัการกองทนุเงินทดแทน 

                                                             
10 มาตรา 31 วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
11 มาตรา 31 วรรคส่ี เพิม่โดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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2. คณะกรรมการการแพทย์ 
มาตรา 3812 ให้มีคณะกรรมการการแพทย์คณะหน่ึง ประกอบด้วยประธาน กรรมการ และ

กรรมการอ่ืนมีจ านวนรวมกันไม่เกินสิบห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญในวชิาชีพเวช
กรรมสาขาต่าง ๆ 

ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังข้าราชการของส านักงานประกันสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เลขาธิการจะแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ให้น ามาตรา 33 มาตรา 35 และมาตรา 36 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา 40 คณะกรรมการการแพทย์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการด าเนินงานในการให้บริการทางการแพทย์ 
(2) ให้ค าปรึกษาแนะน าในทางการแพทย์แก่คณะกรรมการและส านักงาน 
(3)13 ให้ความเห็นในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 13 และประกาศกระทรวงแรงงานตาม

มาตรา 14 และมาตรา 18 (2) และ (3) 
(4) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

การแพทย์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า คณะกรรมการการแพทย์ มีอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัคือ การก ากับดูแล
เก่ียวกบัการให้บริการทางการแพทย์ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามกฎหมายเงินทดแทน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12 มาตรา 38 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
13 มาตรา 40 (3) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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หมวด 5 
เงนิสมทบ 

 
 

การจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุเงนิทดแทน 
โดยอัตราการจ่ายเงินเข้าในกองทุนของนายจ้างจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับจ านวนลูกจ้าง 

ประเภทธุรกิจและความเสีย่งท่ีเกิดขึน้ 
 

มาตรา 4414 ให้กระทรวงแรงงานประกาศก าหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้องที่ที่

นายจ้างต้องจ่ายเงนิสมทบ 
ให้นายจ้างซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงนิสมทบตามวรรคหน่ึงต้องด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
(1) ย่ืนแบบรายการขึน้ทะเบียนนายจ้าง และ 
(2) จ่ายเงนิสมทบ 
กรณีข้อเท็จจริงในแบบรายการขึ้นทะเบียนนายจ้างเปล่ียนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งการ

เปล่ียนแปลงภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปล่ียนแปลง 
แบบรายการ วิธีการย่ืนแบบรายการ การจ่ายเงินสมทบ และการแจ้งการเปล่ียนแปลงแบบ

รายการให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศก าหนด 
มาตรา 45 เพ่ือประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างตามมาตรา 44 ให้กระทรวง

แรงงาน* มีอ านาจประกาศก าหนดอัตราเงินสมทบไม่เกินร้อยละห้าของค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายแต่ละปี 
อัตราเงนิฝากส าหรับการที่นายจ้างขอจ่ายเงนิสมทบเป็นงวดไม่เกินร้อยละย่ีสิบห้าของเงนิสมทบแต่ละ
ปี วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ตลอดจนระเบียบวิธีการอันจ าเป็นเพ่ือให้
ส านักงานด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

การก าหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหน่ึงให้ค านึงถึงสถิติการประสบอันตรายของแต่ละ
ประเภทกิจการ ภาระของกองทุน และจ านวนเงนิของกองทุนที่มีอยู่ 

ให้กระทรวงแรงงานมีอ านาจในการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวธีิการในการลดหรือเพิ่ม
อัตราเงนิสมทบตามวรรคหน่ึงให้แก่นายจ้าง ตามอัตราส่วนการสูญเสียของนายจ้าง 

 

นอกจากนีเ้พื่อให้การจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ เป็นไปอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง และการ
จดัการกองทนุฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพกฎหมายฯ ยงัก าหนด 

 

มาตรา 4615 นายจ้างผู้ใดไม่จ่ายเงนิสมทบภายในก าหนดเวลาหรือจ่ายเงนิสมทบไม่ครบจ านวน
ตามที่จะต้องจ่าย ให้เสียเงนิอีกร้อยละสองต่อเดือนของเงนิสมทบที่ต้องจ่ายนับแต่วันถัดจากวันที่ต้อง
น าส่งเงนิสมทบ ทั้งน้ี เงนิเพิ่มที่ค านวณได้ต้องไม่เกินจ านวนเงนิสมทบที่นายจ้างต้องจ่าย 

                                                             
14 มาตรา 44 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
15 มาตรา 46 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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ในกรณีที่หน่ึงท้องที่ใดประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ประสบภัยพิบัตอิย่างร้ายแรงที่ส่งผลกระทบ
ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือมีสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเป็นเหตุให้นายจ้างไม่อาจจ่ายเงนิสมทบได้
ตามก าหนดเวลา ให้รัฐมนตรีตามค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกประกาศลดการจ่ายเงิน
เพิ่มตามวรรคหน่ึงในท้องที่น้ันก็ได้ 

มาตรา 47 เลขาธิการมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของนายจ้างซึ่งไม่น าส่งเงนิสมทบหรือเงนิเพิ่ม หรือน าส่งไม่ครบจ านวน 

การมีค าส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงจะกระท าได้ต่อเม่ือได้ส่งค าเตือนเป็น
หนังสือให้นายจ้างน าเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาจ่ายภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือน้ันและนายจ้างไม่จ่ายภายในเวลาที่ก าหนด  

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ทั้งน้ี ให้น าหลักเกณฑ์และวธีิการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด และจ่ายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างจ่าย ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วโดยให้
เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบเพ่ือขอรับเงนิที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ ถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน 
 

โดยสามารถสรุปหลกัการส าคญัของกฎหมายเงินทดแทน  ได้ดงันี ้
1. ก าหนดให้นายจ้างเป็นผู้ มีหน้าท่ีในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน โดย

กระทรวงแรงงานจะประกาศก าหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้องท่ีท่ีนายจ้างต้องจ่ายเงิน
สบทบ 

2. ก าหนดให้นายจ้างท่ีมีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินสมทบต้องยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบต่อ
ทางราชการภายใน ๓๐ วนั นบัแตว่นัท่ีนายจ้างมีหน้าท่ี 

3. ก าหนดอัตราเงินสมทบท่ีนายจ้างต้องจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทน โดยกระทรวงแรงงาน
เป็นผู้ก าหนดอตัราเงินสมทบของนายจ้าง ทัง้นีอ้ตัราเงินสมทบของนายจ้างแตล่ะราย จะขึน้อยูก่ับ
สถิติการประสบอนัตรายของแตล่ะประเภทกิจการ ซึง่อาจมีการปรับเพิ่มลดเงินสมทบในแตล่ะปีได้ 

4. ก าหนดมาตรการด าเนินการของรัฐ กรณีนายจ้างจ่ายเงินสบทบลา่ช้า หรือนายจ้างไม่สง่
เงินสมทบ โดยก าหนดให้นายจ้างต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๓ ต่อเดือน นอกจากนีย้ังได้ก าหนด
มาตรการในการยดึอายดั และขายทอดตลาดทรัพย์สนิของนายจ้างท่ีไม่จ่ายเงินสมทบ 
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หมวด 6 
การยื่นค าร้อง การพิจารณาค าร้อง การอุทธรณ์ 

 
 

1. หน้าที่นายจ้างเม่ือลูกจ้างประสบเหตุตามที่กฎหมาย ฯ ก าหนด    
มาตรา 4816 เม่ือลูกจ้างประสบอันตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้งเหตุดังกล่าวต่อ

ส านักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้าง
ทราบ หรือควรจะได้ทราบถึงการประสบอันตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย 

 
เนือ้หาโดยสรุปในสว่นนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัก าหนดให้นายจ้างมีหน้าท่ีแจ้งตอ่หนว่ยงานของรัฐ 

เม่ือลกูจ้างประสบอนัตรายเจ็บป่วยหรือสญูหาย โดยนายจ้างจะต้องยื่นเร่ืองภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีนายจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการประสบอนัตรายเจ็บป่วยหรือสญูหาย. 
 

2. ระยะเวลาการยื่นขอรับเงนิทดแทน 
มาตรา 4917 เม่ือลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตาม

มาตรา 20 ย่ืนค าร้องขอรับเงนิทดแทนต่อส านักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย 

 
เนือ้หาโดยสรุปในส่วนนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับก าหนดให้ลูกจ้างหรือผู้ มีสิทธิตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดต้องยื่นขอรับเงินทดแทนต่อหน่วยงานของรัฐภายใน 180 วนั นบัแต่วันประสบอันตราย 
เจ็บป่วย หรือสญูหายแล้วแตก่รณี 
 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาค าร้องขอรับเงนิทดแทน 
มาตรา 50 เม่ือมีการแจ้งการประสบอันตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย ตามมาตรา 48 หรือมีการ

ย่ืนค าร้องขอรับเงินทดแทนตามมาตรา 49 หรือความปรากฎแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและออกค าส่ังให้นายจ้างจ่ายเงิน
ทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยมิชักช้า 

                                                             
16 มาตรา 48 แก้ไขเพิม่โดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
17 มาตรา 49 แก้ไขเพิม่โดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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ค าส่ังตามวรรคหน่ึงถ้าเป็นกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 มีสิทธิได้รับเงนิทดแทนให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดจ านวนเงนิทดแทนและระยะเวลาที่ต้องจ่ายเงินทดแทนไว้ด้วย และส่ังให้
นายจ้างจ่ายเงนิดังกล่าวแก่ลูกจ้างภายในเจด็วันนับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือถือว่าได้ทราบค าส่ัง 

ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง 
สถานที่อ่ืนตามที่นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตกลงกัน หรือที่ส านักงาน 

มาตรา 51 ถ้าปรากฏภายหลังว่าผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยของลูกจ้าง
เปล่ียนแปลงไปอันเป็นเหตุให้ค าส่ังที่เก่ียวกับเงนิทดแทนตามมาตรา 50 ไม่เป็นไปตามมาตรา 18 หรือ
มีกรณีตามมาตรา 19 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังให้นายจ้างจ่ายเงนิทดแทนใหม่ได้ ค าส่ัง
ใหม่ให้มีผลเฉพาะการจ่ายเงนิทดแทนในคราวต่อไป 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังอันเป็นเหตุให้ค าส่ังที่เก่ียวกับเงินทดแทนตาม 
มาตรา 50 คลาดเคล่ือนไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจออกค าส่ังให้นายจ้างจ่ายเงนิทดแทนใหม่ได้ 

ในกรณีที่การเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายหลังการส้ินสภาพการเป็นลูกจ้าง ให้ลูกจ้างย่ืนค าร้องขอรับ
เงนิทดแทนจากนายจ้างต่อส านักงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล าเนาได้ ภายใน
สองปีนับแต่วันที่ทราบการเจบ็ป่วย  

 
เนือ้หาโดยสรุปในส่วนนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค าร้อง

ขอรับเงินทดแทนของเจ้าหน้าท่ี 
 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ค าส่ังของเจ้าหน้าที่ 
มาตรา 52 ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ซึ่งได้รับค าส่ัง ค าวินิจฉัย หรือ

การประเมินเงินสมทบของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วไม่พอใจค าส่ัง        
ค าวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบน้ัน ให้ผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าส่ัง ค าวินิจฉัย หรือการประเมินเงนิสมทบ ทั้งน้ี เว้นแต่เป็น
ค าส่ังตามมาตรา 47 

มาตรา 53 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาล
แรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลแรงงานภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเงนิทดแทนตามค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้น า
คดีไปสู่ศาล ผู้น้ันต้องวางเงินต่อศาลโดยครบถ้วนตามจ านวนที่ถึงก าหนดจ่ายตามค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจงึจะฟ้องคดีได้ 

เม่ือคดีถึงที่สุดและผู้ซึ่งน าคดีไปสู่ศาลตามวรรคสองมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินทดแทนตามค า
พิพากษาของศาล ให้ศาลมีอ านาจจ่ายเงินที่ผู้น้ันวางไว้ต่อศาลแก่ส านักงาน เพ่ือให้ส านักงานจ่ายเงิน
ทดแทนดังกล่าวแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ต่อไป 

มาตรา 54 ในกรณีที่ลูกจ้างของนายจ้างตามมาตรา 44 ผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 หรือนายจ้างตาม
มาตรา 44 ย่ืนอุทธรณ์ หรือน าคดีไปสู่ศาล การอุทธรณ์ หรือน าคดีไปสู่ศาลไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติ
ตามค าส่ังหรือค าวนิิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 
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มาตรา 55 ในกรณีที่นายจ้างอุทธรณ์การประเมินเงนิสมทบหรือน าคดีไปสู่ศาลการอุทธรณ์ หรือ
การน าคดีไปสู่ศาลไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าส่ังของเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้า
นายจ้างได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้รอค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาของศาลก็ให้จ่ายภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าวนิิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือค าพิพากษาถึงที่สุดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบหรือจ่ายเงิน
สมทบเพิ่มขึน้ นายจ้างจะต้องจ่ายภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

การอุทธรณ์หรือการน าคดีไปสู่ศาลตามวรรคหน่ึงไม่เป็นเหตุให้งดการเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 
46 

 
เนือ้หาโดยสรุปในสว่นนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ค าสัง่ของ

เจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีนายจ้าง ลกูจ้าง หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องไม่พอใจในค าวินิจฉยัของเจ้าหน้าท่ี 
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หมวด 7 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

1. อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
มาตรา 47 เลขาธิการมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ของนายจ้างซึ่งไม่น าส่งเงนิสมทบหรือเงนิเพิ่ม หรือน าส่งไม่ครบจ านวน 
การมีค าส่ังให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงจะกระท าได้ต่อเม่ือได้ส่งค าเตือนเป็น

หนังสือให้นายจ้างน าเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างมาจ่ายภายในเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างได้รับหนังสือน้ันและนายจ้างไม่จ่ายภายในเวลาที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ทั้งน้ี ให้น าหลักเกณฑ์และวธีิการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด และจ่ายเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่ค้างจ่าย ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างโดยเร็วโดยให้
เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบเพ่ือขอรับเงนิที่เหลือคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับถ้านายจ้างไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน 

มาตรา 4818 เม่ือลูกจ้างประสบอันตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้งเหตุดังกล่าวต่อ
ส านักงาน ตามแบบและวธีิการที่เลขาธิการประกาศก าหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบ 
หรือควรจะได้ทราบถึงการประสบอันตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย 

มาตรา 4919 เม่ือลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตาม
มาตรา 20 ย่ืนค าร้องขอรับเงนิทดแทนต่อส านักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนด
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย 

มาตรา 50 เม่ือมีการแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ตามมาตรา 48 หรือมีการ
ย่ืนค าร้องขอรับเงินทดแทนตามมาตรา 49 หรือความปรากฎแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าลูกจ้างประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนและออกค าส่ังให้นายจ้างจ่ายเงิน
ทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ตามแบบที่เลขาธิการก าหนดโดยมิชักช้า 

ค าส่ังตามวรรคหน่ึงถ้าเป็นกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 มีสิทธิได้รับเงนิทดแทนให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดจ านวนเงนิทดแทนและระยะเวลาที่ต้องจ่ายเงินทดแทนไว้ด้วย และส่ังให้
นายจ้างจ่ายเงนิดังกล่าวแก่ลูกจ้างภายในเจด็วันนับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือถือว่าได้ทราบค าส่ัง 

ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง 
สถานที่อ่ืนตามที่นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตกลงกัน หรือที่ส านักงาน  

                                                             
18 มาตรา 48 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
19 มาตรา 49 แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตเิงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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กฎหมายเงินทดแทน ในสว่นนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบัอ านาจของพนกังานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตาม           
กฎหมายฯ ก าหนดว่ามีอ านาจอย่างไรบ้างทัง้นี  ้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายฯ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยมีเนือ้หาโดยสรุปดงันี ้

1. เข้าไปในสถานประกอบการ หรือส านกังานของนายจ้าง สถานท่ีท างานของลกูจ้างใน
เวลากลางวนัระหว่างพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ เพื่อตรวจสอบหรือ
สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืน ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนาเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกบัการจ้าง การจ่ายคา่จ้าง ทะเบียนลกูจ้าง การจ่ายเงินสมทบ และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
หรือน าเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องไปตรวจสอบหรือกระท าการอย่างอ่ืนสมควรเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงในอนัท่ีจะปฏิบติัการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี ้

2. มีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้สง่เอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวข้องหรือสิง่อ่ืนท่ีจ าเป็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

3. ยดึ อายดั หรือขายทอดตลาดทรัพย์สนิตามค าสัง่ของเลขาธิการตามมาตรา ๔๗ 
4. ในการปฏิบติัตามกฎหมายฯ มีฐานะเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด 8 
การส่งหนังสือ 

 
 
1. วิธีการส่งหนังสือ 

มาตรา 61 ในการส่งค าส่ัง ค าวินิจฉัย ค าเตือน หรือหนังสือแจ้งการประเมินเงินสมทบของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัตน้ีิให้
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่น าไปส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือ
ถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของนายจ้างในเวลากลางวันระหว่างพระอาทติย์ขึน้และพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาท าการของนายจ้าง ถ้าไม่พบนายจ้าง ณ ภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของนายจ้าง หรือ
พบนายจ้างแต่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมรับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือท างาน
ในบ้านหรือส านักงานที่ปรากฏว่าเป็นของนายจ้างน้ันก็ได้ 

ถ้าการส่งตามวรรคหน่ึงไม่สามารถกระท าได้ ให้ส่งโดยปิดค าส่ัง ค าวินิจฉัย ค าเตือน หรือ
หนังสือแจ้งการประเมินเงินสมทบ ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ส านักงานของนายจ้าง สถานที่ท างานของ
ลูกจ้าง หรือภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ของนายจ้าง เม่ือได้ด าเนินการดังกล่าวและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อย
กว่าสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้รับค าส่ัง ค าวินิจฉัย ค าเตือน หรือหนังสือแจ้งการประเมินเงิน
สมทบน้ันแล้ว 

 
เนือ้หาโดยสรุปในสว่นนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบั วิธีการสง่หนงัสือในเร่ืองต่าง ๆ อาทิเช่น ค าสัง่ ค า

วินิจฉยั ค าเตือน หรือหนงัสอืแจ้งการประเมิน ตามท่ีกฎหมายเงินทดแทนก าหนดให้ทางหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวข้องในการท่ีจะส่งหนังสือไปยังนายจ้าง ว่ามีวิธีการส่งโดยให้ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีน าไปส่ง ณ ภูมิล าเนา หรือถ่ินท่ีอยู ่
หรือส านกังานของนายจ้างในเวลากลางวนัระหวา่งพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา
ท าการของนายจ้าง ถ้าไม่พบนายจ้าง ณ ภูมิล าเนา หรือถ่ินท่ีอยู ่หรือส านกังานของนายจ้าง หรือ
พบนายจ้างแต่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมรับจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว และอยู่หรือ
ท างานในบ้านหรือส านกังานท่ีปรากฏวา่เป็นของนายจ้างนัน้ 

ถ้าการสง่ตามวิธีการดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถกระท าได้ ให้สง่โดยปิดค าสัง่ ค าวินิจฉยั ค า
เตือน หรือหนงัสอืแจ้งการประเมินเงินสมทบ ในท่ีซึง่เห็นได้งา่ย ณ ส านกังานของนายจ้าง สถานท่ี
ท างานของลกูจ้าง หรือภมิูล าเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ของนายจ้าง เม่ือได้ด าเนินการดงักลา่วและเวลาได้
ลว่งพ้นไปไม่น้อยกว่าสบิห้าวนัแล้ว ให้ถือวา่นายจ้างได้รับค าสัง่ ค าวินิจฉยั ค าเตือน หรือหนงัสือ
แจ้งการประเมินเงินสมทบนัน้แล้ว 
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หมวด 9 
บทก าหนดโทษ 

 
 
เนือ้หาโดยสรุปในสว่นนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับบทก าหนดโทษ ในกรณีท่ีนายจ้างไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายเงินทดแทน  โดยในบางความผิดจะมีโทษปรับแตเ่พียงอยา่งเดียว แตบ่างความผิดจะมีทัง้
โทษจ าคุก และโทษปรับ โดยโทษขัน้ต ่าสดุคือ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และโทษขัน้สงูสดุคือจ าคกุไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ แต่อยา่งไรก็ตามความผิดตามกฎหมายเงินทดแทนเป็นความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบได้ ถ้า
ผู้ มีอ านาจเปรียบเทียบเห็นวา่ผู้กระท าความผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคกุหรือไม่ควรถกูฟอ้งร้อง20 
 

 

                                                             
20 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 62 - 66 


